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Ανακοίνωση Νο 48 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 28/4/2021 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Την Τετάρτη 28/04/2021 συνήλθε το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. για να συζητήσει  και να εγκρίνει 

τα  έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Από το σύνολο των θεμάτων που ετέθησαν  το 

πρώτο  αφορούσε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Συλλόγου. α)  Για 

την απόφαση 504/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το δεύτερο 

αφορούσε  β) Την επιστολή του μέλους του Δ.Σ. Ίκαρου Πετρόπουλου σχετικά με 

την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.  Τα 

υπόλοιπα τέσσερα θέματα ήταν καθαρά οικονομικού περιεχομένου και εκκρεμούσε η έγκρισή 

τους. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου αφού ζήτησε την άποψη των Νομικών Συμβούλων του 

Σ.Σ.Τ.Ε. ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσφατη απόφαση 

504/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, άποψη, την οποία σας 

παραθέτουμε αυτούσια για τη δική σας ενημέρωση. 

 

Σε συνέχεια της  εντελώς πρόσφατης υπ’ αριθμ. 504/2021 απόφασης της Ολομελείας 

του  Ελεγκτικού Συνεδρίου -και  των δημοσιευμάτων που ήρθαν στην επικαιρότητα-  σχετικά  

με την  αντισυνταγματικότητα  της  παρακράτησης  της   Εισφοράς Αλληλεγγύης   

στους   Συνταξιούχους  του   Δημόσιου  Τομέα  αλλά   και  των απόψεων που 

διατυπώθηκαν για την πιθανή επέκταση της  αντισυνταγματικότητας  της  ΕΑΣ   στους 

συνταξιούχους του  Ιδιωτικού  Τομέα   σας αναφέρουμε  τα παρακάτω : 

Ι. Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  244/2017   αλλά και με  

την υπ’ αριθμ. 504/2021  απόφαση  της  Ολομελείας του,  όπως και με  πολλές 

αποφάσεις των τμημάτων του  ( βλ.  την  υπ’ αριθμ. 930/2019 ) έκρινε ότι οι 

διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 (με τις οποίες 

επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις των πρώην δημοσίων λειτουργών 

και υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών) και, συνακόλουθα, οι διατάξεις των άρθρων 44 

παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011 (με τις οποίες αυξήθηκε το ύψος 

της) κατά το χρονικό διάστημα τόσο πριν αλλά και μετά από την υπαγωγή τους στον 

ΕΦΚΑ έως την 31/12/2018  είναι  αντισυνταγματικές  καθώς αντίκεινται στην αρχή 
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της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη, κατά τα άρθρα 

4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της 

αναλογικότητας, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος.  

ΙΙ. Αντίθετα το ΣτΕ με τις  υπ΄ αριθμ  2287/2015-  2290/2015  αποφάσεις  της 

Ολομελείας του, έχει   κρίνει  ήδη από τον  6/2015,  ότι το  αρ. 38  του Ν.  3863/2010 και 

το  αρ. 44 του Ν. 3986/2011 (που  εισήγαγε και  τροποποίησε  την εισφορά αλληλεγγύης 

αντίστοιχα), δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα,  καθώς οι  περικοπές,  που   εισήχθησαν  με 

τις παραπάνω διατάξεις,  αποφασίσθηκαν  υπό την  πίεση  όλως εξαιρετικών 

περιστάσεων και   ελήφθησαν  προς  αντιμετώπιση  της  κρίσεως  και  έκτακτης ανάγκης 

στην  οποία  βρέθηκε η  χώρα ( βλ. την υπ΄ αριθμ.  2289/2015 απόφαση ΣτΕ) χωρίς να  

προσβάλλουν  την αρχή της αναλογικότητας, το πυρήνα του δικαιώματος στην 

κοινωνική ασφάλιση ή την αρχή της προστατευόμενης  εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου, ενώ  δεν αντίκεινται στο αρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου  

της  ΕΣΔΑ. Μεταξύ άλλων το ΣτΕ δέχθηκε ότι το 2010 «υφίστατο άμεσος κίνδυνος 

κατάρρευσης της οικονομίας και χρεοκοπίας της Χώρας» καθώς και ότι οι μειώσεις αυτές 

αποφασίσθηκαν «υπό την πίεση των ως άνω όλως εξαιρετικών περιστάσεων» που ήταν 

επιβαλλόμενες «για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης». Μάλιστα η απόφαση αυτή του ΣτΕ 

επικαλείται και απόσπασμα της Αιτιολογικής Έκθεσης του νόμου 3863/2010 το οποίο έχει ως 

εξής: «Ως έμπρακτη τήρηση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης λαμβάνεται πρόνοια ώστε 

να διαφυλαχθούν οι πόροι του συστήματος προς όφελος όχι μόνο της παρούσας αλλά και τον 

μελλοντικών γενεών» . 

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, δύνανται να αντληθούν 

επιχειρήματα και για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα για το χρονικό διάστημα μετά 

την ένταξη τους στον ΕΦΚΑ επισημαίνουμε ότι  η  απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αφορά αποκλειστικώς τους συνταξιούχους δημοσίους λειτουργούς και 

δημοσίους υπαλλήλους  

 Επομένως και  έχοντας υπόψη ότι η 2288/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 

έχει κρίνει ότι η ΕΑΣ είναι συνταγματική, κρίση η οποία δεν μεταβλήθηκε και από τις 

επόμενες υπ΄αριθμ.1891/2019 επ. αποφάσεις του ΣτΕ ενώ η υπ΄αριθμ. 504/2021 

απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματική αυτή, 

τίθεται θέμα οριστικής κρίσης για την συνταγματικότητα ή όχι των ως άνω διατάξεων από το 

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 100 Σ) το οποίο είναι αρμόδιο να άρει την 

αμφισβήτηση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών. Επισημαίνεται ότι 

από μία πρώτη αναζήτηση στη νομολογία φαίνεται να έχουν εισαχθεί στο ΑΕΔ αιτήσεις για 

άρση συγκρούσεως μεταξύ αποφάσεων  του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου .  

  

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

504/2021 μπορεί να διασφαλίζει τα συμφέροντα των συνταξιούχων του Δημοσίου καθότι 

κρίνει αντισυνταγματική την ΕΑΣ αλλά σχετικά πρόσφατα το ίδιο δικαστήριο αποφάνθηκε 

αρνητικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου σχετικά με την κράτηση του Ν4051/2012 που 

επιβάλλεται και στις συντάξεις του Δημοσίου. 

 

Ειδικότερα  :  

Στην συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης Μαρτίου 

2017, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε επί ενστάσεως την οποία είχε ασκήσει τ. 
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αναπληρωτής καθηγητής ΑΕΙ και αφορούσε την επίμαχη περικοπή της σύνταξής του με το 

άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4051/2012,  διατυπώθηκε η σκέψη (Σκέψη 10η ) πως η μείωση του 

νόμου 4051/2012 δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 25 παρ. 1 και 4 

του Συντάγματος».  Ακόμα στην ίδια ως άνω συνεδρίαση της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αναφέρει ότι η αναδρομική επιβολή της μείωσης του ν.4051/2012 (δηλαδή από 

1.1.2012) «δεν είναι αντίθετη στο άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και στο εσωτερικό Ελληνικό Δίκαιο, αφού δεν συνιστά υπέρμετρη 

επιβάρυνση της περιουσίας του συνταξιούχου». 

 Αντίθετα με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομελείας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί πιλοτικής δίκης συνταξιούχου του ιδιωτικού τομέα,  

οι μειώσεις που επιβλήθηκαν με την ανωτέρω διάταξη , κρίθηκαν αντισυνταγματικές και 

αντίθετες προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. 

 Με βάση την ανωτέρω κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η κυβέρνηση, τον 

Οκτώβριο του 2020,  οδηγήθηκε στη λύση να καταβάλει στους συνταξιούχους του 

Δημοσίου αναδρομικά μόνο την περικοπή του ν. 4093/ 2012, που είχε κριθεί και 

από τα δύο ανώτατα δικαστήρια αντισυνταγματική όχι όμως και την περικοπή του 

νόμου 4051/ 2012, η οποία επιστράφηκε μόνο στους συνταξιούχους του ιδιωτικού 

τομέα. 

 Έτσι για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα κρίθηκε συνταγματικά ανεκτή  η 

ΕΑΣ και αντισυνταγματική η περικοπή του ν. 4051/2012 ενώ για τους συνταξιούχους 

του δημοσίου  το αντίθετο -αντισυνταγματική η ΕΑΣ-  και συνταγματικά ανεκτή η 

περικοπή του ν. 4051/2012).  

 Μετά όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι τόσο η ανακοίνωση της παράταξης των Εν 

Δράσει κατά το παρελθόν (13/2/2017) με αφορμή την προηγούμενη απόφαση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017 για την αντισυνταγματικότητα της ΕΑΣ όσο και η 

πρόσφατη υβριστική επιστολή (12/4/2021) του επικεφαλής της συγκεκριμένης 

παράταξης για την απόφαση 504/2021 που έκρινε αντισυνταγματική της ΕΑΣ για το 

Δημόσιο, επιβεβαιώνει στην πράξη τον τυχοδιωκτικό τους τρόπο αντιμετώπισής των θεμάτων 

που απασχολούν τους συνταξιούχους.  

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο, εάν υπήρχε 

πραγματικά το ενδιαφέρον από τον ως άνω συνδικαλιστή για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων των συνταξιούχων γιατί όταν εκδικάστηκε η αγωγή στις 17 Ιανουαρίου 

2019 που συμμετείχε ως ενάγων και ο ίδιος μαζί με άλλους 22 συναδέλφους και διεκδικούσε 

την κατάργηση της ΕΑΣ  δεν έκανε αναφορά στην απόφαση 244/2017 της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είχε κρίνει την ΕΑΣ αντισυνταγματική 2 χρόνια πριν 

από την ημερομηνία εκδίκασης (7/1/2019), ώστε η συγκεκριμένη διεκδίκηση να τύχει 

καλύτερης αντιμετώπισης από το Δικαστήριο και να μην απορριφθεί το αίτημα, όπως πράγματι 

συνέβη με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Αριθμ. Απόφ. 6753/2019);  

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν4756/2020 

 

 Το ως άνω θέμα είχε συζητηθεί διεξοδικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28/1/2021. Οι 

σύμβουλοι όλων των παρατάξεων κατέθεσαν τις απόψεις τους και έγινε κατανοητό από όλους 

ότι ο σχετικός νόμος αναφέρει ξεκάθαρα ότι: «η θητεία των Διοικητικών οργάνων των 



συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’79) των συνταξιοδοτικών 

οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών προσώπων 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)  και του Ν.Π.Δ.Δ. είτε έληξε είτε λήγει για πρώτη φορά  ενόσω 

βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού, 

παρατείνεται έως της 30.6.2021.» Ο νόμος δεν προβλέπει καμία σχετική εξαίρεση ή 

προϋπόθεση. Ο συνάδελφος Ικ. Πετρόπουλος αγνοώντας όλα τα παραπάνω θεώρησε ότι θα 

έπρεπε να επαναφέρει το θέμα με επιστολή στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας (29/3/2021) 

αναφέροντας άλλη μια φορά τα ίδια ατεκμηρίωτα επιχειρήματα!!! Αναφέρουμε ενδεικτικά ένα 

απόσπασμα της επιστολής του «…Στο Σύλλογό μας είναι  γεγονός βαρύνουσας 

σημασίας ότι, στις 31/3/21 λήγει  η θητεία του παρόντος Δ.Σ. . Η παράταση της 

θητείας του  με νόμο δεν αναιρεί αυτό το γεγονός…» δεν εννοεί να κατανοήσει ο 

συνάδελφος Πετρόπουλος ότι η πολιτεία προχώρησε στη ψήφιση νόμου για να νομιμοποιήσει 

τις παρατάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ώστε να αποφευχθούν τέτοιου τύπου 

παρεμβάσεις άνευ λόγου και ουσίας. 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
  

Στο τέλος της συνεδρίασης του Δ.Σ. κατετέθη ψήφισμα ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο 

της κυβέρνησης από την παράταξη των Εν Δράσει. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των 

παρατάξεων του Συλλόγου, και αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και 

διορθώσεις στο σχετικό κείμενο, το ψήφισμα  έγινε ομόφωνα αποδεκτό όπως αναφέρεται 

παρακάτω: 

 

Απρίλιος 2021 

Το Δ.Σ.  του  ΣΣΤΕ, καταγγέλλει την προσπάθεια της κυβέρνησης, που εκμεταλλευόμενη τα μέτρα για την 

πανδημία, στοχεύει μέσα από το νομοσχέδιο που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, να καταργήσει το οκτάωρο, τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, να καθιερώσει τις απλήρωτες υπερωρίες και να περιορίσει καθοριστικά το 

απεργιακό δικαίωμα. Ουσιαστικά μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, επιχειρεί να καταργήσει οποιεσδήποτε 

διασφαλίσεις για την παροχή εργασίας σε μόνιμο και σταθερό ωράριο και εργασιακό περιβάλλον.  

Μέσα από τέτοιες ρυθμίσεις και με αναμενόμενη την κατάθεση και νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου έως τις αρχές 

του 2022, κατανοεί ο κάθε εργαζόμενος αλλά και εμείς ως συνταξιούχοι, τους νέους κινδύνους για τα δικαιώματά 

μας. 

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το αντεργατικό νομοσχέδιο, απέναντι στο οποίο πρέπει με ενωτικό και 

αγωνιστικό τρόπο τα στοιχηθούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. 

Ο ΣΣΤΕ καλεί τους συνταξιούχους να δώσουν το παρών στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά του 

νομοσχεδίου στις 6/5/2021, στις οποίες πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΤτΕ. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Το ΔΣ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΤΕ 

 

 Ο Σ.Σ.Τ.Ε. αποδεικνύει έμπρακτα άλλη μια φορά ότι η κριτική του απευθύνεται 

στους εκάστοτε κυβερνώντες εάν οι πράξεις τους και οι αποφάσεις τους στρέφονται 

ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και των συνταξιούχων της χώρας μας. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για Καλή Ανάσταση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


